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Sammanfattning 

Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med artiklar funna dels i PubMed, dels på 

två farmaceutiska företags hemsidor. Syftet med arbetet var att undersöka antimikrobiella 

peptider som nya potentiella alternativ till traditionella antibiotika mot meticillinresistent 

Staphylococcus aureus (MRSA), med fokus på substanserna NZ2114, Agplectasin, 

Brilacidin/PMX-30063, PXL-150, Lytixar/LTX-109 och NAI-107. Antimikrobiella 

peptider är små katjoniska molekyler som ingår i det naturliga immunförsvaret hos i 

princip alla livsformer. De är kända för att ha en hög effekt och ett brett antibiotiskt 

spektrum, och har därför blivit föremål för omfattande forskning med förhoppning om att 

kunna omvandla dessa peptider till läkemedel. Samtliga i arbetet granskade substanser 

uppvisar god effekt mot S aureus, såväl meticillinkänslig som –resistent. De visar på goda 

möjligheter att utvinna och utveckla verksamma och effektiva molekyler, såväl från 

naturliga peptider som syntetiserade. Då peptiderna är en utmaning att omvandla till 

läkemedel med hänsyn till produktionskostnader och stabilitet kan det dröja innan ett 

läkemedel för systemiska infektioner finns på marknaden. För lokalt bruk, till exempel för 

sårinfektioner och nasal eradikering, ser framtiden mer lovande ut. Kanske kommer 

antimikrobiella peptider aldrig att bli förstahandsbehandling, men det borde vara möjligt 

att utnyttja dem till förebyggande och/eller kompletterande behandling. 
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Summary  
 

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is, as well as other antibiotic 

resistant bacteria, an increasing global problem. The first methicillin resistant strain 

of Staphylococcus aureus was discovered in 1961, and since then more than 80% of 

all clinical isolates have become resistant. One main cause to the growing resistance 

problem is an excessive use of antibiotics. Only a few antibiotics remain to treat 

severe infections caused by MRSA, whereof vancomycin is the first hand choice. 

However, resistance even to these few substances has been reported, and the need for 

alternatives is becoming more and more urgent. 

 

Antimicrobial peptides are small, cationic molecules. They are a part of the innate 

immunity, and are produced by all classes of life. Since the discovery in the early 

1980’s more than 1200 different peptides have been identified. They are known to be 

potent and have a broad spectrum of antibiotic effect, and it has therefore become 

subject of extensive research to develop them into therapeutic agents.  

 

The purpose of this study was to investigate the potential role of antimicrobial 

peptides as a weapon against methicillin resistant Staphylococcus aureus. The study 

was a literature study. Interesting compounds were selected from review articles, and 

searches were then carried out in the database PubMed with NZ2114, NAI-107 and 

LTX-109 as search terms. This search resulted in three articles included into the 

study. Another search with the MeSH-terms “MRSA” and “antimicrobial peptides, 

cationic” gave two more studies. From the company website of LytixBiopharma two 

posters with results from a PhaseI/IIa study and a mouse model study on LTX-109 

was found. Another PhaseII-study was found after a google-search on PMX-30063 – 

a poster from the company website of PolyMedix. 

 

The molecules of the reviewed studies are of different characters: NA2114 and 

Agplectasin are derivatives of the natural plectasin; PMX-30063, PXL-150 and LTX-

109 are synthetic peptidomimetics while NAI-107 is a lantibiotic. They are all 

reported to have good effect on S aureus, both methicillin-sensitive and –resistant 

strains. Those that were compared to standard treatment antibiotics generally show 

equal or even better efficacy. However, the studies are all at an early clinical stage, 

and further research is required to establish in vivo efficacy, safety and tolerability in 

humans.  

 

All and together, antimicrobial peptides show great potential to be developed into 

therapeutic agents. Agents for systemic use might not be expected in the near future, 

since many problems still remain to be solved concerning for example stability to 

protease degradation and ionic changes in the surroundings. However, agents for 

topical use might be a reality within a decade or so. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
AMP – antimikrobiell peptid 

CA-MRSA – community associated MRSA, dvs samhällsförvärvad smitta 

CAP – cationic antimicrobial peptide 

CFU – colony forming unit, bakterie med förmåga att bilda en koloni på fast odlings-

medium 

EARS-NET – Eurpean Antimicrobial Resistance Surveillance Network 

ED50 – effektiv dos för 50% av den population som fått behandlingen 

HA-MRSA – health associated MRSA, dvs vårdassocierad smitta 

HBD – human betadefensin 

HD – human defensin 

HNP – human neutrofil peptid 

i.v. – intravenöst 

LD50 – lethal dose 50%, dvs den dos som krävs för att döda 50% av populationen 

MBC – minimum bactericidal concentration; den lägsta koncentration som krävs för 

att döda bakterien 

MIC – minimum inhibitory concentration; den lägsta koncentration som inhiberar 

synlig tillväxt efter inkubation 

MIC99 – lägsta koncentration som inhiberar 99% eller mer av bakteriepopulationen 

MMC99 – minimal microbicidal concentration; den lägsta koncentration som krävs 

för att orsaka en 99-procentig minskning av mikroberna 

MRSA – meticillin-resistent Staphylococcus aureus  

MSSA – meticillin-känslig Staphylococcus aureus 

PBP – penicillinbindande protein 

p.o. – per os, dvs oral administration 

PVL – Panton-Valentin-leukocidin. Ett toxin som orsakar vävnadssönderfall och som 

kan ge svåra infektioner i hud, mjukdelar och lungor. Förknippas i hög grad med den 

samhällsförvärvade typen av MRSA 

s.c. – subkutant, dvs injektion under huden 

VISA – vancomycin-intermediär Staphylococcus aureus  

VRSA – vancomycin-resistent Staphylococcus aureus  
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INTRODUKTION 

 
Bakgrund 
 

MRSA, methicillinresistent Stapylococcus aurues, är bakterier som förvärvat 

resistens mot alla betalaktamantibiotika, det vill säga penicilliner och cefalosporiner. 

Redan 1942 observerades det första penicillinresistenta S aureus-isolatet, och sedan 

1960-talet är över 80 procent av alla kliniska isolat resistenta mot penicillin. 1961 

upptäcktes ett isolat av S aureus, som genom förvärvande av mecA-genen utvecklat 

resistens mot methicillin – ett penicillin resistent mot stafylokock-betalaktamas som 

introducerats bara två år tidigare (Deurenberg och Stobberingh, 2008; Johnson, 

2011). Methicillin är inte längre i bruk som behandling, men används – liksom även 

oxacillin – vid bakteriologiska laboratorier för att påvisa resistens. Om isolatet inte 

påverkas av methicillin är det också resistent mot penicilliner och övriga 

betalaktamantibiotika (Monecke et al., 2011; Nationalencyklopedin). 

 

Från början var MRSA huvudsakligen ett problem inom sjukvården och gick länge 

under benämningen ”sjukhussjukan”. De senaste 15 åren har dock den samhälls-

förvärvade smittan (CA-MRSA, community-associated MRSA) blivit allt vanligare 

över stora delar av världen (DeLeo et al., 2010). 

 

MRSA är, liksom övriga antibiotikaresistenta bakterier, ett växande globalt problem. 

Den tyngst vägande orsaken är en överanvändning av antibiotika – främst genom en 

alltför frikostig förskrivning inom vården men även ett stort användande av 

antibiotika för att främja tillväxt hos boskap eller motverka infektioner hos växter. 

De flesta av våra antibiotika har varit i bruk sedan 1950-talet – om än med mindre 

kemiska variationer. Sedan 1980-talet har endast två nya antibiotikaklasser tagits 

fram – oxazolidinonerna (linezolid) runt 2000 och lipoglykopeptider (oritavancin, 

telavancin, dalbavancin) 2009-2010 (Läkemedelsboken). Variationerna brukar dock 

endast ge en kort respit innan resistensmekanismer uppstått även mot dessa, varför 

det är av stor vikt att hitta nya sätt att behandla infektioner än med traditionella 

antibiotika. 

 

 

 

Staphylococcus aureus 
 

Staphylococcus aureus är en av våra vanligaste grampositiva bakterier, som 

upptäcktes på 1880-talet. Den kan vara både kommensal och patogen, och ungefär 30 

procent av alla friska människor är asymptomatiska bärare av bakterien. Vanligast är 

kolonisering i näsa och övre luftvägar, men även hud och övriga slemhinnor är 

ställen där S aureus är vanligt förekommande. (Smittskyddsinstitutet; European 

Center for Disease Prevention and Control, 2011) 

 

Ett bärarskap av S aureus utgör en stor riskfaktor för att utveckla en invasiv 

infektion; i en studie visades att patienter med S aureus-bakteriemi i hög grad 
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smittats av sina egna isolat (von Eiff et al., 2001). Enligt Gordon & Lowy är de flesta 

S aureus-infektioner orsakade av patientens ”egna” koloniserande stammar från 

näsan  (Gordon och Lowy, 2008).  Bärarskap av MRSA har dessutom visat sig ge en 

fyrfaldigt ökad generell risk att drabbas av en infektion jämfört med bärarskap av 

meticillinkänslig S aureus, MSSA (Safdar och Brady, 2008). Flera studier har gjorts 

för att utvärdera effekten av eradikering av S aureus i näsan, med visst stöd för att 

detta kan minska risken för infektioner (von Eiff et al., 2001). 

 

När den lyckas bryta igenom hudbarriären kan S aureus dock orsaka variga 

sårinfektioner (Smittskyddsinstitutet), men den kan även sprida sig till blodbanan och 

orsaka allvarliga systemiska sjukdomar som bakteremi, endokardit, pneumoni, 

empyem och osteomyelit, samt matförgiftning (Bauman, 2007; Mäkitalo och 

Sandström, 2011).  

 

Inom vården kan operationssår, eller främmande material i kroppen såsom katetrar 

eller proteser, drabbas av S aureus-infektion. 

 

 

 

MRSA  
 

Epidemiologi och prevalens 

 

Enligt EARS-NETs rapport om antibiotikaresistens i Europa 2010 är MRSA den 

vanligaste resistenta bakterien på sjukhus i många delar av världen, såväl Europa 

som Nord- och Sydamerika, Nordafrika och Mellan- och Fjärran östern. I USA var ca 

50% av S aureus-isolaten meticillinresistenta 2010, vilket dock var en minskning 

från 2008 då andelen resistenta isolat var nära 57% (Farrell et al., 2012). Även i de 

flesta europeiska länder såg man under 2010 att andelen meticillinresistenta S 

aureus-isolat stabiliserats eller minskat. Fyra länder (Italien, Ungern, Slovenien och 

Tyskland) rapporterade däremot en betydande ökad andel MRSA. Störst andel 

uppvisar medelhavsländerna på mellan 25 och 50%, medan de nordiska länderna 

ligger under 5% (European Centre for Disease Prevention and Control, 2011). 

 

I Sverige sågs under 2011 en ökning av antalet anmälda fall med 19% jämfört med 

2010 – från 1 580 till 1 884 fall (Wahlberg och Struwe, 2010). Enligt 

Smittskyddsinstitutet kan en bidragande orsak vara den utökade vård- och 

screeningverksamhet som allt fler landsting infört, som leder till att fler fall upptäcks, 

men även att en reell ökning av antalet fall har skett som inte kan förklaras av någon 

enskild orsak (Wahlberg och Struwe, 2010).  

 

Det som framförallt ökar är den samhällsförvärvade smittan (CA-MRSA) – för den 

tidigare vanligare nosokomiala smittan ses en nedåtgående trend; under 2011 

smittades endast 7% inom vården och antalet fall har mer än halverats sedan 2006 

(Wahlberg och Struwe, 2010). Av de smittade uppges 47% fått smittan utomlands och 

52% i Sverige. Även bland de utlandssmittade dominerar den samhällsförvärvade 

smittan, medan den nosokomiala minskar. Dock är det större andel av de 
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utlandssmittade som fått smittan via sjukvård, relativt de som drabbats inom den 

svenska sjukvården (Wahlberg och Struwe, 2010). Enligt SMI är en förklaring den 

högre förekomsten av multiresistenta bakterier inom vården utomlands, men man 

påpekar även att jämförelsen försvåras av att personer som sjukhusvårdats utomlands 

screenas vid fortsatt vård i Sverige – det vill säga man söker aktivt efter MRSA hos 

personer som haft kontakt med sjukvården utomlands, men kanske missar den 

samhällsförvärvade smittan.  

 

 

 

Resistensmekanismer 

 

Alla β-laktamantibiotika binder till penicillin-bindande proteiner (PBP) i bakteriernas 

cellvägg. Detta leder till att syntesen av peptidoglykanet avbryts och cellen dör 

(Deurenberg och Stobberingh, 2008). Resistensen hos MRSA orsakas av mecA-

genen, vilken kodar för en muterad variant av ett av dessa PBP – PBP2a. Detta 

protein har sämre bindningsförmåga till β-laktamantibiotika och försämrar därmed 

deras bakeriocida effekt.  

 

mecA-genen överförs horisontellt mellan bakterier i gensegment kallade 

Staphylococcal Cassette Chromosome mec, SCCmec (Mäkitalo och Sällström, 2011). 

Det finns minst åtta identifierade huvudtyper av SCCmec (SCCmecI-VIII) (Gould et 

al., 2012). SCCmecI-III förknippas huvudsakligen med den vårdassocierade smittan 

(HA-MRSA), medan den samhällsförvärvade smittan (CA-MRSA) främst ses bära 

SCCmec av typerna IV, V och VII (Monecke et al. 2011; Gould et al., 2012) SCCmec 

innehåller även gener som kodar för resistens mot andra antibiotika, såsom 

aminoglykosider och makrolider. SSCmec av typerna I, IV, V, VI och VII orsakar 

bara resistens mot β-laktamantibiotika, medan typ II och III ger resistens mot flera 

olika antibiotika (Deurenberg och Stobberingh, 2008). 

 

 

 

Behandlingsalternativ 

 

Resistens mot penicillin och cefalosporiner gör att en allvarlig infektion orsakad av 

denna bakterie kan bli svårbehandlad – endast ett fåtal, intravenösa antibiotika kan 

användas (Smittskyddsinstitutet), i första hand vancomycin (Internetmedicin). Även 

linezolid kan användas, men bör ej ges längre än 28 dagar. Båda dessa läkemedel är 

dock förknippade med svåra biverkningar (FASS). Vid enklare hud- och mjukdels-

infektioner är antibiotikabehandling oftast inte nödvändig. Det kan räcka med att 

tvätta och lägga om såret och tömma ut var. Vid mer omfattande infektioner kan 

antibiotika bli nödvändigt, och det är då i första hand oralt klindamycin eller 

trimetoprim-sulfa som rekommenderas i Sverige (Internetmedicin). Avgörande för 

vilken behandling som ges är dock isolatets resistensprofil som bestäms genom 

labtest. Olika MRSA-stammar kan visa känslighet mot en del orala antibiotika, 

såsom erytromycin, klindamycin, fusidinsyra, rifampicin, doxycyklin och kinoloner 

(Internetmedicin).  
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Verkningsmekanismer 

 

I tabell I beskrivs verkningsmekanismerna hos antibiotika som är standard i svensk 

MRSA-behandling, samt ytterligare några som används i de granskade studierna 

(FASS; Internetmedicin; Bauman 2007). 

 
Tabell I Antibiotika som är standardbehandling vid MRSA-infektion, samt ytterligare som ingår i de försök som 

beskrivs i avsnittet Resultat. 

Antibiotikum Verkningsmekanism 

Vankomycin Blockerar cellväggssyntes genom att binda till D-Ala-D-ala-resten på 

NAM/NAG i peptidoglykanet.  

Linezolid Binder till 23S på 50S-subenheten på bakteriens ribosomer och hindrar 

translationsprocessen.  

Klindamycin Binder till 50S-subenheten på bakteriens ribosom och inhiberar proteinsyntes. 

Huvudsakligen bakteriostatisk verkan. 

Trimetoprim-

sulfa 

Kombinationen av trimetoprim och sulfonamid blockerar två på varandra 

följande steg i bakteriens folsyrametabolism, och syntesen av purin, RNA och 

DNA blir på så vis avbruten. Har bakteriocid effekt. 

Erytromycin Binder till ribosomer och hämmar proteinsyntesen. Huvudsakligen bakterio-

statisk. 

Fusidinsyra Hämmar proteinsyntes genom att blockera elongeringsfaktor G och på så vis 

stoppa energiförsörjningen till syntesen. Huvudsakligen bakteriostatisk effekt. 

Rifampicin Hämmar DNA-beroende RNA-polymeras. Används främst mot tuberkulos. 

Doxycyklin Inhiberar proteinsyntes. Huvudsakligen bakteriostatisk verkan. 

Daptomycin Binder till membranet hos såväl växande som stationära bakterier. Orsakar en 

polarisering som inhiberar protein-, RNA- och DNA-syntes och bakterien dör. 

Mupirocin Hämmar bakteriens proteinsyntes genom att reversibelt binda till isoleucyl-t-

RNA-syntetas. 

Quinupristin/ 

dalfopristin 

Har tillsammans synergistisk inhibitorisk effekt på proteinsyntesen genom att 

binda till den ribosomala subenheten 50S. (Avregistrerat i Sverige) 

Minocyklin Närbesläktad med doxycyklin, men med lite sämre biverkningsprofil. (Av-

registrerat i Sverige) 

 

 

 

Antimikrobiella peptider 
 

Antimikrobiella peptider (AMPs) är en del av det medfödda immunförsvaret, och 

fungerar som en första försvarslinje för att försena en infektion tills det specifika 

immunförsvaret mobiliserats och gett effekt (Isaksson et al., 2011). De är verksamma 

mot såväl Gram-positiva som -negativa mikrober, samt även vissa svampar. 

 

Den första upptäckten av katjoniska antimikrobiella peptider (CAP) gjordes under 

1980-talet, då två olika forskargrupper identifierade cecropin hos silkesmaskar  

(Hyalophora cecropia) (Steiner et al., 1981) och magainin från den afrikanska 

klogrodan (Xenopus laevis) (Zasloff, 1987). Hittills har man identifierat över 1200 

peptider hos så olika arter som människa, groda, fluga, nematoder och växter 

(Findlay, Zhanel and Schweizer 2010). De består vanligtvis av mellan 12 och 59 

aminosyror, kan uppvisa stor strukturell variation och de flesta är positivt laddade 

(katjoniska) med en nettoladdning mellan +2 och +11 (Kraus och Peschel 2008). Den 

positiva laddningen gör att de har en hög affinitet för negativt laddade 
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bakteriemembran, medan värdens celler skyddas genom oladdade eller neutrala 

lipider, en relativt hög kolesterolhalt i cytoplasmamembranet samt en negativ 

membranpotential (Kraus och Peschel, 2008). De har också hydrofoba regioner som 

gör att de kan integreras i bakteriemembranet och orsaka skador. 

 

Membranaktiva peptider riskerar dock alltid ändå att påverka även värdens membran. 

Detta kan enkelt undersökas det genom att utvärdera lys av röda blodkroppar (så 

kallad hemolys). 

 

Hos däggdjur finns två huvudgrupper av antimikrobiella peptider: defensiner och 

cathelicidiner, se tabell II. Defensinerna delas in i två grupper, α- respektive β-

defensiner. Hos människa finns sex olika α-defensiner. I neutrofila granula finns 

human neutrofil peptid (HNP) 1-4, vilka är viktiga för neutrofilens bakteriedödande 

funktion. I panethceller i tunntarmen finns human defensin (HD) 5-6, som bidrar till 

att hålla tarmen fri från bakterier. β-defensiner finns hos människa i fyra former, 

(humant betadefensin, HBD, 1-4), vilka produceras i olika epitelceller – bland annat 

luftvägar, hud, tarmar och urogenitalvägar. Cathelicidiner finns bara av en typ hos 

människa: LL37, som fått sitt namn av att den är 37 aminosyror lång varav de två 

första är leucin. (Bergman et al, 2008) 

 
Tabell II. Lista över de huvudsakliga mänskliga antimikrobiella peptiderna (AMP), var de uttrycks, 

storlek, deras isoelektriska punkt samt antibiotiskt spektrum. 

AMP Uttrycks i  Aminosyror Isoelektrisk 

punkt 

Spektrum 

Alfadefensin     

HNP1 Neutrofiler 30 8,68 G+ och G- 

HNP2 Neutrofiler 29 8,67 G+ och G- 

HNP3* Neutrofiler 30 8,33 G+ och G- 

HNP4 Neutrofiler 34 8,43 G+ och G- 

HNP5 Panethceller 31 8,95 G+ och G- 

HNP6 Panethceller 30 8,29 G+ och G- 

Betadefensin     

HBD1 Epitel 36 8,87 G- 

HBD2 Epitel 41 9,30 G- 

HBD3 Epitel 45 10,08 G+ och G- 

HBD4 Epitel 49 9,45 G+ och G- 

Cathelicidin     

LL37 Epitel, vita  

blodkroppar 

37 10,61 G+ och G- 

 

Mänskliga defensiner är 29 till 49 aminosyror långa, katjoniska och med sex 

cysteiner som bildar två till tre disulfidbindningar. Dessa dödar bland annat S aureus. 

De utsöndras från flera olika källor, till stor del från neutrofiler, men även 

panethceller i tarmar och epitelceller i pankreas och lever (ut i serumet). Defensiner 

dödar mikrober inom några minuter, och till och med de långsammaste dödar inom 

90 minuter.  

 

*= Den enda av defensinerna som inte får försämrad effekt av höjda NaCl-halter; tål 

koncentrationer upp till 150 mM 
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De mest potenta AMPs bedöms vara β-hårnålspeptider, som polyphemusin från 

hästskokrabban är ett typexempel på, samt protegrin från svin. Polyphemusin är aktiv 

mot både Gram-positiva och Gram-negativa mikrober, och har uppvisat MIC-värden 

(minimum inhibitory concentration) på 0,5-1 µg/ml (Fjell et al., 2012). De uppvisar 

dock påtaglig hemolytisk aktivitet i höga koncentrationer (Fjell et al, 2012) och är 

därför inte optimalt lämpade att använda.  

 

De flesta andra AMPs är betydligt (10-100 gånger) mindre aktiva. Aktiviteten för-

sämras bland annat i närvaro av höga saltkoncentrationer (mono- och divalenta kat-

joner, som i vissa delar av kroppen kan uppgå till 100 respektive 2 mM), samt poly-

anjoniska polymerer (glukosamino-glykaner och mucin) (Fjell et al., 2012). 

 

AMPs agerar ofta genom att förstöra det mikrobiella cellmembranet. Tack vare sin 

positiva laddning dras de till det negativt laddade bakteriemembranet, bildar porer 

och därigenom lyseras bakteriecellen (Bergman et al., 2008). Men de har också en 

rad intracellulära effekter – som inhibering av syntes av DNA, RNA och proteiner, 

och aktivering av värdens antimikrobiella enzymer. De kan påverka det 

immunologiska svaret på en infektion genom att inducera transkription av cytokiner, 

eller attrahera neutrofiler, dendritiska celler, monocyter och makrofager till 

infektionsstället (Fitzgerald-Hughes et al., 2012). 

 

Koncentrationen av HNP-1-3 i plasma är normalt 15 nmol/L, och har setts öka till 

upp mot 50 µmol/L hos patienter med sepsis eller bakteriell meningit (Panyutich et 

al., 1993). I en annan studie uppmättes plasmakoncentrationen hos friska personer till 

254,8 pg/µL och hos patienter med en bakteriell infektion till i medelvärde 1,075 

ng/µL (Ihi et al, 1997). I saliv ligger normala värden för α- och β-defensiner på 

mellan 1 ng/mL och 10 µg/mL (Gardner et al., 2009). 

 

 

 

S aureus försvar emot AMPs 

 

S aureus kan reducera sin känslighet för defensiner genom att ändra samman-

sättningen och nettoladdning av lipoteikoinsyra, väggbunden teikoinsyra och fosfo-

lipider i cellmembranet, se tabell III (Kraus och Peschel, 2008; Zecconi et al., 2013). 

 
Tabell III. En sammanfattning av S aureus olika sätt att försvara sig mot antimikrobiella peptider.  

Effektormekanism Faktor Funktion 

Förändring av 

cellväggskomponenter 

Antimicrobial peptide sensor 

(ApsS/R/X) 

Binder och försvagar AMPs. Uppreglerar 

uttryck av Dlt och MprF (se nedan)  

Gra regulatory system 

(GraR/S) 

Försämrar möjligheterna för fagocytos 

och försvagar LL37. Minskar 

bakterieytans negativa laddning  

Multiple peptide resistance 

factor F (MprF) 

Infogar L-lysin till teikoinsyror 

Dlt-operon (DltA/B/C/D) Infogar D-alanin till teikoin- och 

lipoteikoinsyror  

Lysosymresistens OatA-gen Förändrar N-acetylmuraminsyra 

Cathelicidinresistens Stafylokinas (Sak) Binder och inhiberar α-defensin. 
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Degraderar IgG och C3b och förhindrar 

därmed opsonisering och fagocytos 

Aureolysin (Aul) Klyvning av LL37 

Methicillinresistens (mec) Oklart samband 

 

Även om forskning kring CAP pågått i över 20 år, har ännu ingen peptid kommit till 

klinisk användning. Orsakerna till svårigheten att få fram fungerande läkemedel är 

flera. På grund av sin storlek är de dyra att framställa. I likhet med andra peptider är 

de känsliga för nedbrytning av proteaser (Brogden och Brogden, 2011; Isaksson et 

al., 2011). De är dessutom känsliga för pH-förändringar och aktiviteten försämras i 

närvaro av mono- och divalenta katjoner som förekommer i serum.  

 

  

 

Syftet med examensarbetet 
 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie som behandlar nya potentiella alternativ 

till traditionell antibiotika mot MRSA. Forskningen kring antimikrobiella peptider 

kommer att beskrivas med fokus på substanserna: NZ2114, agplectasin, 

Brilacidin/PMX30063, PXL-150, Lytixar/LTX-109 och NAI-107. 
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MATERIAL OCH METODER 
 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie, där artiklar sökts huvudsakligen i 

databasen PubMed. Ur reviewartiklar (Fernebro, 2011; Dawson och Scott, 2012; 

Fitzgerald-Hughes, 2012) som behandlar nya potentiella alternativ till traditionell 

antibiotika mot resistenta bakterier valdes några substanser som i artiklarna 

bedömdes vara av intresse, och sökningar gjordes på dessa substansnamn i 

kombination med MRSA. Sökningarna begränsades ytterligare med att artiklarna 

skulle vara publicerade de senaste 5 åren och vara på engelska. 

 

Resultatet var följande: NZ2114 gav två artiklar varav en valdes ut (Xiong et al., 

2011); NAI-107 gav en artikel (Jabés et al., 2011); LTX-109 gav en artikel 

(Saravolatz et al., 2012). 

 

En sökning på LytixBiopharmas hemsida gav även två posters med resultat från 

försök med LTX-109, vilka därför inkluderades (Olsen et al., 2011). 

 

En sökning med MeSH-termerna MRSA och ”antimicrobial peptides, cationic” 

tillförde ett urval på ytterligare två artiklar (Mao et al., 2012; Myhrman et al., 2013). 

 

Ytterst få studier gjorda på människor stod att finna. Enligt reviewartiklar pågår 

FasII/III-studier på flera områden, men resultat från dessa är ännu ej publicerade. 

Dock gav en sökning på PMX-30063 på Polymedix hemsida en presentation av 

resultatet från en fasII-studie. Även om den ännu inte är publicerad bedömdes den 

som så pass intressant att den inkluderades (Jorgensen et al., 2012).   

 

 

 

 
 

 



14 

RESULTAT 
 

1. NZ2114 
 

NZ2114 är ett derivat av plectasin, en defensinliknande katjonisk antimikrobiell 

peptid (CAP) utvunnen ur den saprofytiska svampen Pseudoplectania nigrella.  

Plectasin består av 40 aminosyror, har en molekylvikt på 4,4 kD (Ostergaard et al., 

2009) och viker sig till en αβ-konformation stabiliserad av cysteinbryggor. Till 

skillnad från de flesta CAP, men i likhet med vancomycin, binder den till lipidII som 

är en viktig prekursor i uppbyggnaden av cellväggen. NZ2114 är en variant av 

plectasin med förbättrad aktivitet in vitro mot både stafylokocker och streptokocker, 

inklusive antibiotikaresistenta stammar. 

 

I en studie av Xiong et al., (”Efficacy of NZ2114, a novel plectasin-derived cationic 

antimicrobial peptide antibiotic, in experimental endocarditis due to methicillin-

resistant Staphylococcus aureus”, 2011) undersöktes dels de farmakodynamiska och 

farmakokinetiska egenskaperna hos NZ2114, dels effekten av NZ2114 jämfört med 

vancomycin och daptomycin vid en infektiös endokardit (IE) i kanin orsakad av 

meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA).  

 

Ett vancomycin-känsligt, vårdassocierat MRSA-isolat (ATCC 33597) användes i 

försöken. 24 timmar efter injektion av MRSA randomiserades kaninerna till att få a) 

ingen terapi, b) NZ2114 i doserna 5, 10 eller 20 mg/kg två gånger dagligen, c) 

vancomycin 15 mg/kg två gånger dagligen eller d) daptomycin 12 mg/kg en gång om 

dagen. Behandlingarna gavs intravenöst och pågick i tre dagar. De som inte fick 

någon behandling avlivades efter 24 h för att bestämma den MRSA-täthet som 

behandlingarna utgick ifrån. Av de behandlade kaninerna avlivades hälften 24 h efter 

avslutad behandling för att utvärdera behandlingens effekt. Resterande hölls vid liv 

ytterligare tre dagar för att kontrollera eventuell återväxt av mikrober. 

 

MIC-värdena för NZ2114, vancomycin och daptomycin mot isolatet bestämdes in 

vitro till 0,5 μg/mL, 2,0 μg/mL respektive 0,125 μg/mL.  

 

En avdödningskurva för ATCC 33597 och NZ2114 visade att 0.5xMIC av peptiden 

Figur 1 Plectasin. Illustration: Wikipedia 



15 

minskade tillväxten, och 1x och 5xMIC minskade bakteriedensiteten 10 000-falt efter 

6 timmar. Endast 5xMIC förhindrade återväxt vid 24-timmarskontroll. 

 

För NZ2114 märktes en dosberoende effekt i alla vävnader jämfört med obehandlad 

kontroll. Alla doserna gav med ett undantag en signifikant minskning av densiteten 

av MRSA i såväl hjärta som lever och njurar jämfört med obehandlade kontroller. 

Medelvärdet för levandehalten hos MRSA minskade med ca 2, 3 respektive 6 

log10CFU/g för 5, 10 och 20 mg/kg. Undantaget var effekten av 5 mg/kg på levern 

där skillnaden mot kontrollgruppen inte var signifikant. En dos på 20mg/kg gjorde att 

NZ2114 gav signifikant större effekt än vancomycin (p<0,05) och liknande effekt 

som daptomycin.  

 

Endast NZ2114 i doserna 10 och 20 mg/kg förhindrade återväxt av bakterier tre 

dagar efter avslutad behandling – detta trots att i vissa fall uppmätta serumvärden låg 

under MIC-värdet för MRSA-stammen. 

 

 

 

2. Agplectasin 
 

Agplectasin är en så kallad STAMP, specifically targeted antimicrobial peptide. Den 

har designats genom att tillföra feromonet AgrD1 till N-terminalen på plectasin vilket 

ger molekylen en molekylvikt på ca 5,11 kDa. Tanken med feromonet är att det ska 

vara en målsökande peptid som gör AMP:en mer specifik och ökar dess potential. 

Peptidferomoner är artspecifika signalmolekyler som medierar cell-till-cell-

kommunikation hos Grampositiva bakterier. De kan gå över cellväggen och binda till 

receptorer i cellmembranet med hög affinitet. AgrD är en åtta aminosyror lång peptid 

som kodas av agr-lokus hos stafylokocker. Agr reglerar produktionen av de flesta 

exoproteiner som produceras av stafylokocker, som exoenzymer, toxiner, ytproteiner 

och andra virulensfaktorer. Den interagerar med AgrC-receptorn på cellmembranet 

och startar en signaleringsväg.  Syftet med att lägga till AgrD-feromon till plectasin 

är alltså att göra plectasinets antimikrobiella spektrum smalare och substansen mer 

selektiv. 

 

I en studie av Mao et al (“Design, expression, and characterization of a novel 

targeted plectasin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus”, 2012) 

utvärderades antimikrobiell aktivitet och specificitet hos Agplectasin. MIC-tester 

gjordes mot en panel av 15 olika bakterier varav fyra var olika S aureus-isolat. Man 

kunde tydligt se en ökad aktivitet mot S aureus och minskad aktivitet mot övriga 

jämfört med ”vanligt” plectasin. Signifikant skillnad (p≤0.05) i aktivitet gällande 

känslighet mot Agplectasin jämfört med plectasin kunde dock bara uppvisas hos två 

av isolaten – ett oxacillinkänsligt samt ett meticillinresistent. 

 

Vid en jämförelse av bakteriocid effekt hos rAgP med vancomycin mot 21 olika 

MRSA-isolat uppvisade Agplectasin både MIC- och MBC-värden på mellan 0,37 

och 2,96 µM med ett medelvärde på 0,74 µM, vilket för de flesta isolat var 

jämförbart med effekten av vancomycin. Det faktum att MIC och MBC-värdena för 
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de flesta isolat var jämnstora antyder att verkningsmekanismen huvudsakligen är 

bakteriocid. 

 

Avdödningskurvor visar att Agplectasin i koncentrationer på 4xMIC (2,96 µM) 

orsakar en minskning av log10 av CFU/ml 4,404 till 1,511 för isolatet ATCC 43300 i 

näringsbuljong, och i humant serum från 4,196 till 1,911 inom 10 timmar. För 

isolatet ATCC 25923 orsakade rAgP i koncentrationer på 2 och 4xMIC en 3 log 

minskning av CFU/ml, och 4xMIC minskade CFU/ml från 4,253 till 0,954 i humant 

serum. 

 

Hemolytisk aktivitet kontrollerades genom tillsats av rAgP i koncentrationer mellan 

0 och 512 µg/mL till en lösning med mänskliga röda blodceller. Ingen hemolys 

uppmättes upp till och med 64 µg/mL, och vid koncentrationerna 128, 256 och 512 

µg/mL var den hemolytiska aktiviteten 0,59%, 0,79% respektive 1,1%. Agplectasin 

visade sig vara stabil med avseende på funktion i temperaturer från 10 till 70ºC. 

Även i tester vid olika pH-värden mellan 2 och 10 uppvisade Agplectasin stabilitet; i 

intervallet 4-10 var aktiviteten oförändrad, men i lägre pH minskade aktiviteten 

något.  

 

 

 

3. Brilacidin – PMX30063 
 

Brilacidin är en defensin-mimetic, dvs en liten molekyl designad att efterlikna vårt 

eget immunförsvars defensiner. Den är ett exempel på en så kallad arylamidoligomer, 

med en ”ryggrad” av arylamid och olika laddade sidokedjor som ger den en amfifil 

karaktär, se figur 2. 

 

Jorgensen et al. beskriver i en poster (”A Phase 2 Randomized, Double-Blinded, 

Dose-Ranging, Active Controlled Efficacy and Safety Evaluation of Brilacidin 

(PMX-30063) for the Treatment of Acute Skin & Skin Structure Infections (ABSSSI) 

caused by Staphylococcus aureus, 2012) resultaten från en fasII-studie med syfte att 

demonstrera att minst en av brilacidin-behandlingarna hade samma effekt som en 

aktiv kontroll (daptomycin) vid behandling av ABSSSI orsakad av S aureus.  

 

I studien, en proof-of-conceptstudie utförd av läkemedelsföretaget Polymedix, deltog 

215 patienter från Kanada, Ryssland och Ukraina. Patienterna randomiserades till 

fyra olika grupper – tre behandlades med brilacidindling och en med daptomycin. 

Daptomycingruppen behandlades med ej angiven dos i sju dagar. Brilacidin-

Figur 2 Strukturformel för Brilacidin/PMX-30063. Bild från Polymedix. 
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grupperna behandlades med aktiv substans endast i fem dagar, därefter med placebo i 

två dagar. Patienterna delades in i grupper och erhöll Brilacidin i låg till hög dos, se 

tabell IV. 

  
Tabell IV Fördelning av doser mellan de tre grupperna som fick aktiv behandling, startdoser och 

följande doser uppt till dag 5. Angivet i mg/kg. Källa: Jorgensen et al., 2012) 

 Startdos dag 1, mg/kg Dos dag 2-5, mg/kg 

Låg dos 0,40 0,30 

Mediumdos 0,75 0,35 

Hög dos 1,0 0,35 

 

 

Alla patienter undersöktes dag 3, 7, 10 och 28. Två definitioner av ”klinisk respons” 

fanns; dels FDA:s (Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och 

läkemedelsmyndighet) definition för dag 2-3 som innebar i) att spridning av ödem, 

erytem och förhårdnader upphört, ii) att ingen ökning av sårets storlek skett från 

baseline, iii) ingen feber och iv) att inget annat antibakteriellt medel getts före dag 3; 

dels företagets egna definitioner som var i) minskning av såryta (30%, 70% och 90% 

vid dag 2-3, dag 7-8 respektive dag 10-14), ii) minskning av symptom med 1 grad 

från förra utvärderingen, iii) inget kirurgiskt ingrepp efter dag 1, och iv) ingen 

tilläggsbehandling med annat antibakteriellt medel mot S aureus.  

 

Den kliniska responsen på fem dagars behandling med brilacidin var genomgående 

snabb och hög, och motsvarade sju dagars daptomycin-behandling. Likaså var 

effekten under längre tid likvärdig. Se figur 3. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Låg dos Medium dos Hög dos Daptomycin

Dag 3

Dag 7

Dag 10

Dag 28

 
Figur 3 Klinisk respons hos hela intention to treat-populationen i procent.  

(Omarbetad från Jorgensen et al., 2012) 

 

15 personer i brilacidingrupperna drog sig ur studien, varav 10 på grund av 

biverkningar. Av dessa 10 var det 2 personer som fick biverkningar som ansågs 

allvarliga. Den vanligaste biverkningen var domningar/stickningar – dock betraktad 

som en övergående och mild biverkning som ej ledde till avhopp.  Av de avhoppade 
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hade 6 personer förhöjt systoliskt blodtryck, varav en vid två efterföljande mätningar. 

Hos övriga sjönk blodtrycket inom 24 timmar. Övriga orsaker till avhopp var smärta 

vid injektionsstället, illamående och/eller yrsel.  

 

Författarna påpekar att studien inte omfattade ett tillräckligt stort patientunderlag för 

att visa på ”non-inferiority”, det vill säga att skillnaderna inte är större än vad som är 

kliniskt relevant, mellan behandlingsgrupperna. Fortsatta studier ska göras för att 

optimera brilacidin-doseringen. Planen är att i nästa studie utvärdera lägre doser 

och/eller kortare behandlingar med tanke på medlets långa halveringstid (16-22 

timmar) och långa postantibiotiska effekt (16-17 timmar). 

 

 

4. PXL 150 
 

PXL150 är en syntetisk, vattenlöslig antimikrobiell peptid med låg molekylvikt, som 

har en bred baktericid aktivitet mot såväl Gram-positiva, inklusive MRSA, som 

Gramegativa bakterier.  

 

Myhrman et al. beskriver i en studie (”The novel antimicrobial peptide PXL 150 in 

the local treatment of skin and soft tissue infections”, 2012) hur man undersökt 

PXL150:s effekt mot infektioner, vilket gjordes i en sårmodell in vivo i råttor och en 

grishudsmodell ex vivo.  

 

Den minsta koncentrationen PXL150 som behövdes för att döda ≥99% av 

bakterierna (MMC99) uppmättes till 3.1 μg/ml – både för den meticillin-resistenta och 

-känsliga varianten av S aureus. För kontrollerna fusidinsyra och mupirocin var 

MMC99 6,3 respektive 3,1 μg/mL. Detta var i en 0,037-procentig brain heart infusion 

(BHI)-buljong, och för att efterlikna effekten i en sårmiljö så gjordes även mätningar 

i 50-procentig värmeinaktiverad simulerad sårvätska. Resultaten från dessa 

mätningar visade att MMC99 för PXL150 i sårvätskan ökade till 50 μg/mL, vilket 

stämmer överens med det faktum att högre salthalter minskar den elektrostatiska 

interaktionen och därmed försämrar effekten. Kontrollerna fusidinsyra och mupirocin 

var inte känsliga för saltmediet utan låg kvar på samma värden. Se tabell V.  

 
Tabell V MMC99 för PXL150, fusidinsyra och mupirocin. BHI = brain heart infusion. SWF = 

simulated wound fluid. (Omarbetad från Myhrman et al., 2012) 

Isolat PXL150 Fusidinsyra Mupirocin 

 BHI SWF BHI SWF BHI SWF 

S aureus  3,1 50 6,3 6,3 3,1 3,1 

MRSA 3,1 50 6,3 6,3 3,1 3,1 

 

 

I tester av PXL150:s hemolytiska aktivitet uppmättes 2-4% hemolys vid 

koncentrationen 200 μg/ml, vilket enligt artikelförfattarna är att betrakta som en 

insignifikant hemolytisk effekt. 

 

Risken för resistensutveckling utvärderades för MSSA och MRSA och PXL150 

jämfördes med gentamicin. För gentamicin ökade MMC99 16-faldigt under 
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inkubationstiden; mot MSSA ökade MMC från 0,047 till 0,75 μg/mL på 12 dagar, 

och mot MRSA var ökningen från 0,375 till 6 μg/mL under 21 dagar. För PXL150 

låg dock MMC99-värdena stabilt på 3 μg/mL mot MSSA under hela 21-

dagarsperioden, och varierade mellan 1,5 och 3 μg/mL för MRSA.  

 

När AMPs binder till  cytoplasmamembran leder detta till en depolarisering av 

membranet. För att studera effekten av PXL150 på membrandepolarisering användes 

en fluorescerande markör (DiSC3(5)), känslig för förändringar i membranpotential. 

Vid tillsats av PXL150 till bakterien sågs en kraftig ökning av fluorescens, på grund 

av att färgen släpps ut tack vare den minskade membranpotentialen. Studien visade 

att PXL150 orsakar en mycket snabb depolarisering – maximum uppnåddes efter 2 

till 5 minuter beroende på koncentration. En tydlig korrelation mellan ökad 

fluorescens och avdödning av bakterier, såväl över tid som koncentration, tyder på att 

depolarisationen av membranet är en av PXL150:s mekanismer för att döda 

målbakterien.  

 

Interaktion med cellmembran brukar ofta innebära en ökad risk för toxicitet. Höga 

doser, 2.5 och 12.5 mg/kg (50 resp 250 gånger högre än förväntad klinisk dos), gavs 

subkutant till råttor, som efter 48 timmar inte uppvisade några beteendemässiga 

förändringar. Inte heller uppvisades några lokala reaktioner i sårmodellen på råttor, 

där sår infekterats med MRSA och behandlats med 100 µl av PXL 150 i 

vattenlösning (i koncentrationer mellan 0,1-2 mg/ml) varpå råttorna två timmar 

senare avlivades. 

 

 

 

5. Lytixar
TM

 – LTX-109 
 

LTX-109 är en syntetisk antimikrobiell molekyl, bestående av endast tre aminosyror 

(Arginin-Tryptofan-Arginin-NH-EtylPhenol) vars effekt imiterar den hos naturliga 

peptider. Den dödar snabbt bakterier genom att störa cellmembranet. Den har ännu 

inte associerats till någon kors-resistens mot andra tillgängliga läkemedel, och har 

visat sig ha en låg benägenhet att inducera resistensutveckling. 

 

 

Figur 4 Strukturformel för LTX-109. 

Bild från Lytix Biopharma 
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Saravolatz et al beskriver i en studie (”In Vitro Activities of LTX-109, a Synthetic 

Antimicrobial Peptide, against Methicillin-Resistant, Vancomycin-Intermediate, 

Vancomycin-Resistant, Dapto-mycin-Nonsusceptible, and Linezolid-Nonsusceptible 

Staphylococcus aureus”, 2012) hur man utvärderat in vitro-aktiviteten hos LTX-109 

och åtta andra antimikrobiella medel (vancomycin-HCl, daptomycin, klindamycin-

HCl, linezolid, trimetoprim-sulfametoxazol, quinupristin-dalfopristin, minocyklin 

och mupirocin) mot 155 olika MRSA-isolat med olika känslighet mot antibiotika. 

 

MIC-bestämningar visade att LTX-109 låg på ungefär samma MIC-värden oavsett 

isolatens känslighet för eller resistens mot övriga antibiotikum – det högsta (och 

vanligaste) värdet var 4 µg/mL. Se tabell VI. 
 
Tabell VI MIC99 i µg/mL för testade antimikrobiella medel mot totalt 144 isolat av MRSA, VISA 

och VRSA. (Omarbetad från Saravolatz et al., 2012) *  

 LTX-

109 

Van Dap Lin Kli Tri-S Qu-D Mup Min  

MRSA 

(n=96) 

4 1 1 2 >64 9,5/0,5 0,5 0,25 0,5 

VISA 

(n=33) 

4 8 4 2 >64 >76/4 0,5 >512 4 

VRSA 

(n=13) 

4 >64 1 2 >64 38/2 0,5 16 2 

* Van = vancomycin, Dap = daptomycin, Lin = linezolid, Kli = klindamycin, Tri-S = trimetoprim-

sulfametoxazol, Qu-D = quinupristin-dalfoprisitin, Mup = mupirocin, Min = minocyklin, MRSA = 

meticillinresisten S aureus, VISA = vankomycinintermediär S aureus, VRSA = vankomycinresistent S 

aureus 

 

Analyser av avdödningskinetik gjordes av LTX-109 och vancomycin mot fem 

MRSA-isolat sorterade efter SCCmec-typ och närvaro eller frånvaro av exotoxinet 

Panton-Valentine-Leukocidin (PVL), samt av LTX-109 och linezolid mot ett 

vancomycinresistent isolat. Om minskningen i CFU/ml var ≥3-log10 ansågs 

aktiviteten vara baktericid. För LTX-109 sågs en större än 3-log minskning av CFU 

inom 4 timmar i alla försöken vid koncentrationen 4xMIC och inom 2 timmar vid 

8xMIC. Vancomycin nådde inte upp till 3-log reduktion i något av försöken, och 

även linezolid visade betydligt sämre effekt än LTX-109 mot VRSA. 

 

LTXl-109 uppvisade baktericid aktivitet mot alla testade isolat, och in vitro-

aktiviteten var oberoende av känslighet för vancomycin, daptomycin, linezolid likväl 

som av SCCmec-typ och närvaro av PVL-gen.  

 

I en annan studie, presenterad i en poster av Olsen et al. (”LTX109 is an Effective, 

Novel Agent for Nasal Decolonization of MRSA/MSSA”, 2011) undersökte man  

säkerheten, tolerabiliteten och effekten hos LTX-109 som medel för att avkolonisera 

nasal MRSA/MSSA. 

 

Inklusionskriterier var att patienten vid tre olika tillfällen bekräftats vara ständig 

bärare av antingen MRSA eller MSSA i näsan. Det var otydligt hur många patienter 

som ingick i studien, men de troligen 24 personerna randomiserades i fyra grupper 
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för dubbelblind behandling i tre dagar. Tre grupper behandlades tre gånger dagligen 

med en instillation med LTX-109 i styrkorna 1%, 2% respektive 5% och den fjärde 

gruppen fick placebo. Exakt vilken typ av administreringssätt, droppar eller spray, 

som användes framgår inte av rapporten.   

 

En kontroll av logCFU från dag 1 till dag 4 visar en statistiskt signifikant effekt för 

LTX-109 i styrkorna 2% och 5% jämfört med placebo, se figur 5. 

 

Kontroll av avdödning i näsan dag fyra visade att i gruppen som fått 5% LTX109 

hade aktuella bakterier avdödats hos alla i gruppen, i 2%-gruppen hos 5 av 6 

deltagare, i 1%-gruppen hos 2 av 6 och i placebogruppen ingen. 

 

Tester av farmakokinetiken visade på ett lågt systemiskt upptag vid lokal applikation. 

Den högsta uppmätta plasmakoncentrationen under 4 timmar var 12,5 ng/ml hos en 

deltagare i 1%-gruppen. Cmax uppnåddes efter ca 2 timmar. Efter 48 och 72 var 

koncentrationerna som uppmättes försumbara, och efter 8 dagar ej längre mätbara. 

 

I ytterligare en studie, även den presenterad på en poster av Olsen et al. (”LTX-109 is 

Active against CA-MRSA (USA300) and S pyogenes in a Mouse Skin Infection 

Model”, 2011) utvärderades effekten av LTX-109 mot ett mycket vanligt 

samhällsförvärvat MRSA-isolat (USA300) och Streptococcus pyogenes vid 

hudinfektion hos mus. 

 

Mössen tillfogades ytliga sår, vilka sedan tillfördes USA300 eller S pyogenes. 

Tjugotvå timmar efter att såren infekterats påbörjades behandling med LTX109 eller 

aktiv kontroll i form av 2% fucidin (typ av administreringssätt anges ej). 

 

log10CFU undersöktes efter en respektive tre dagar. Behandling med LTX-109 fanns 

vara effektiv, och en dosberoende minskning av log10 CFU sågs redan efter en dag. 

Effekten syntes vara bättre än för kontrollen fusidinsyra, se figur 6. 

 

 

Figur 5 log CFU från dag 1 till 4 vid behandling med LTX-109 i olika koncentrationer 

och placebo. (Omarbetad från Olsen et al., 2011) 
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6. NAI-107 
Lantibiotika (förkortning för lantionin-innehållande antibiotika) är ribosomalt 

syntetiserade, 19-39 aminosyror långa peptider som modifierats posttranslationellt 

och som  innehåller en eller flera av de ovanliga aminosyrorna lantionin eller 

metyllantionin (Vasile et al., 2012). De tillverkas huvudsakligen av Gram-positiva 

bakterier, och verkar även huvudsakligen mot andra Grampositiver (Piper et al., 

2009) Lantibiotika binder till pyrofosfatregionen på lipidII (jfr vankomycin och 

andra glykopeptider). NAI-107, eller microbisporicin, produceras av Microbispora 

sp. Lantibiotika har använts i många år som konserveringsmedel i livsmedel, men har 

på senare år även utforskats som möjliga medel mot multiresistenta bakterier 

(Dawson och Scott, 2012). NAI-107 är ett lantibiotikum ur klass I, till vilken nisin är 

prototyp.  

 

I en studie av Jabés et al. (“Efficacy of the New Lantibiotic NAI-107 in Experimental 

Infections Induced by Multidrug-Resistant Gram-Positive Pathogens”, 2011) 

undersöktes in vivo effekt hos NAI-107 på djur i en rad infektionsmodeller orsakade 

av kliniskt relevanta patogener – däribland meticillinresistent och glykopeptid-

intermediär S aureus. Nedan kommer endast försöken med S aureus att refereras. 

 

Akut dödlig infektion inducerades i neutropena möss med S aureus 4061 

(glykopeptidintermediär). Dessa behandlades ca 10 minuter efter infektionen med 

0,25 ml av antingen NAI-107 intravenöst (i.v) eller subkutant (s.c.), linezolid per os 

(p.o) eller vancomycin s.c. ED50 och LD50 beräknades hos de möss som överlevde till 

dag 7.  

 

”Granuloma pouches” (en ficka i bindväv bildad genom injektion av olja och luft) 

producerades hos ett antal råttor, varefter infektion inducerades genom injektion av S 

aureus 1400 (MRSA). Behandling startade efter tre timmar. För att bestämma 

effektiva doser injicerades NAI-107 i singeldoser om 10, 20 eller 40 mg/kg. Det 

andra försöket jämförde NAI-107 med vancomycin. Här gavs två doser av 20 mg/kg 

NAI-107 efter 12 och 24 timmar, medan vancomycin tillfördes i 100 mg/kg med 

intramuskulär injektion, också två gånger med 12 timmars intervall.  

 

Figur 6  Effekt av LTX-109  i 2% och 5% på CA-MRSA USA300 efter 1 resp. 3 

dagar, jämfört med fusidinsyra i 2%. (Omarbetad från Olsen et al., 2011) 
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Endokardit inducerades hos råttor med S aureus 1524 (MRSA). Efter 17 timmar 

gjordes en räkning av bakteriekulturer. Två försök gjordes. I det första behandlades 

mössen i 12-timmarsintervall med NAI-107 i doserna 5, 10 eller 20 mg/kg, 

alternativt vancomycin 100 mg/kg. I det andra försöket fick råttorna NAI-107 10 

mg/kg två gånger dagligen eller i en singeldos på 20 mg/kg, alternativt vancomycin 

100 mg/kg två gånger dagligen. Detta fortsatte i fem dagar. Två obehandlade 

kontrollgrupper inkluderades också. 

 

Såväl MIC som MBC-värden var lägre för NAI-107 än jämförda substanser, se tabell 

VII.  

 
Tabell VII MIC och MBC för NAI-107, linezolid och vancomycin för tre isolat av S aureus. För 

isolat 1524 uppgavs inga värden för linezolid, orsak anges ej. GISA = glykopeptidintermediär S 

aureus. (Omarbetad från Jabés et al., 2011) 

Isolat Fenotyp Substans MIC MBC 

S aureus  4061 GISA NAI-107 0,5 1 

   Linezolid 1 4 

   Vancomycin 4 4 

 1400 MRSA NAI-107 0,125 0,125 

   Linezolid 2 16 

   Vancomycin 2 16 

 1524 MRSA NAI-107 0,06 0,25 

   Vancomycin 1 1 

 

I den akuta infektionsmodellen uppvisade NAI-107 god effekt, jämförbar med eller 

lägre än den av linezolid eller vancomycin, se tabell VIII. Att ED50 var ca 1,5 gånger 

högre efter subkutan än intravenös administration tyder på en god biotillgänglighet 

via detta administrationssätt.   

 
Tabell VIII Effekt av NAI-107 och jämförda substanser i en modell med akut infektion hos mus 

orsakad av glykopeptidintermediat S aureus. (Omarbetad från Jabés et al., 2011) 

Isolat Substans Adm. Sätt ED50 (mg/kg) (95% 

konfidensintervall) 

S aureus 4061 NAI-107 i.v. 14,2 (11,9-16,9) 

  s.c. 25,1 (21,6-29,6) 

 Linezolid p.o. 17,8 (15,3-20,8) 

 Vancomycin s.c. 22,4 (18,0-27,9) 

 

I ”granuloma pouch”-modellen gjordes försök för att bestämma effektiva doser. En 

10 mg/kg-dos av NAI-107 gjorde att den bakteriella tillväxten gick långsammare 

jämfört med den obehandlade kontrollgruppen. Efter 20- och 40 mg/kg-doser 

märktes en minskning av antalet levande bakterier. 40 mg/kg-dosen förhindrade 

också återväxt under minst 96 timmar efter behandlingen. I det andra försöket 

jämfördes NAI-107 med vancomycin. De båda 20 mg/kg-doserna av NAI-107 

minskade levande bakterier i exudatet med 3 tiopotenser inom 72 timmar, och utan 

någon relevant återväxt upp till 96 timmar.  

 

Hos råttorna med endokardit sågs en reducerad bakteriehalt, proportionell mot dosen, 

jämfört med obehandlade kontroller. För doserna 10 och 20 mg/kg var skillnaderna 

signifikanta. Se figur 3. Det andra försöket med endokardit-råttorna visade att 10 
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mg/kg NAI-107 gav liknande effekt som efter en singeldos på 20 mg/kg. Båda 

doserna var signifikant mer effektiva än vankomycin 100 mg/kg två gånger om 

dagen, se figur 7 och 8. 

Figur 7. LogCFU/g efter fem dagars behandling med singeldoser av respektive substans och styrka, 

jämfört med obehandlad kontrollgrupp efter fem dagar (röd stapel) (Omarbetad från Jabés et al., 2011) 

 

 
Figur 8 logCFU/g efter enkel eller dubbel dos i fem dagar jämfört med obehandlad kontrollgrupp. 

(Omarbetad från Jabés et al., 2011) 
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DISKUSSION 
 

 

Plectasinderivat – NZ2114 och Agplectasin 
 

NZ2114 och Agplectasin är två olika varianter av den naturliga antimikrobiella 

peptiden plectasin. Exakt vilka modifikationer som gjorts med NZ2114 framgår 

tyvärr inte av litteraturen, och någon strukturformel eller annan bild har ej gått att 

finna. Både NZ2114 och Agplectasin uppvisar båda god effekt mot MRSA. Dock 

hade NZ2114 lägre MIC-värden, 0,5 µg/ml jämfört med Agplectasins medelvärde på 

0,74 µM vilket motsvarar ca 4 µg/ml. Noteras bör dock att det var olika isolat de 

båda substanserna testades mot, och NZ2114 testades bara mot ett enda isolat.   

 

Tidigare studier har visat att plectasin och NZ2114 har god in vivo-aktivitet och låg 

toxicitet i flera djurmodeller. Xiong et al (2011) visade att effekten av NZ2114 var 

klart dosberoende. Man såg också att NZ2114 i dosen 20mg/kg var klart effektivare 

än vancomycin efter 3 dagar, och jämförbart med daptomycin. Det faktum att 

NZ2114 tycks ha en förlängd postantibiotisk effekt (reduktion i CFU trots 

serumkoncentrationer under MIC) kan tala för en möjlighet till längre 

doseringsintervall.  

 

Agplectasin uppvisade en hög specificitet för S aureus vilket är en mycket positiv 

egenskap; det gör att den oskadliga kommensalfloran i hög utsträckning kan skonas. 

En intressant tanke är att foga feromonet AgrD1 till NZ2114 – skulle vi då få ett 

plectasinderivat med både lågt MIC och hög specificitet?  

 

Den hemolytiska aktiviteten hos Agplectasin bedömdes vara låg, 1,1% vid 512 

µg/ml; den var värmestabil och likaså var den stabil i ett stort pH-spann. 

Motsvarande information för NZ2114 saknas. 

 

En fördel med molekyler som riktar sig mot cellväggsyntesen, t ex genom att binda 

till lipidII, är att de blir mera selektivt cytotoxiska än de som agerar genom att 

förstöra cellmembran (Schneider et al., 2010).  

 

 

Brilacidin – PMX-30063 
 

PMX-30063 är som nämnts en så kallad arylamidoligomer. Dessa är syntetiskt 

framställda oligomerer som designats för att efterlikna de strukturella och 

biokemiska egenskaperna hos naturliga antimikrobiella peptider, men med de många 

fördelar som en mindre molekyl för med sig. Bland annat blir de billigare och 

enklare att framställa, distribueras lättare i vävnad och blir enklare att finjustera för 

att uppnå maximal effektivitet och minimal toxicitet (Dawson och Scott, 2012). 

 

Den proof-of-concept-studie som redovisas här (Jorgensen et al., 2012) tyder på att 

PMX-30063 uppvisar en snabb, hög och ihållande effekt. Detta torde indikera en god 
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grund för fortsatt forskning på PMX-30063. Se även nedan resonemang kring 

toxicitet. 

 

 

PXL-150 
 

Denna substans benämns som syntetisk och med låg molekylvikt, men ytterligare 

information om dess ursprung eller struktur har ej gått att finna. Dock påvisas god 

effekt, bättre än fusidinsyra och mupirocin som är de vanligast rekommenderade vid 

okomplicerade sårinfektioner i studien av Myhrman et al. (2012).  

 

Försök gjordes också för att jämföra effekt i högre salthalter, en miljö är ett vanligt 

problem för positivt laddade peptider. Som väntat blev effekten sämre vilket tyder på 

att substansen torde bli föremål för fortsatta modifieringar för att öka stabiliteten. 

PXL-150 uppvisar dock ett antal andra fördelar, som snabb verkan, låg hemolytisk 

aktivitet och anti-inflammatoriska effekter. Det sistnämnda torde dock ej vara unikt 

för substansen då detta ses hos de flesta AMP. 

 

 

Lytixar – LTX-109 
 

LTX-109 har uppvisat god effekt både in vitro och in vivo. Vid försök med nasal 

avdödning av MRSA/MSSA visade en 100-procentig avdödning efter 4 dagar med 

5% LTX-109, och även lägre styrkor var mycket effektiva i studien av Olsen et al. 

(2011). Dock vet vi ingenting om hur länge effekten varar då tester för återväxt 

saknas.  

 

Även vid försök med sårinfektioner hos möss visar LTX-109 god effekt jämfört med 

ett vanligt använt medel, fusidinsyra (Olsen et al., 2011). In vitro-försök visar att den 

har god effekt mot MRSA-stammar med olika känslighet mot flera andra 

antibiotikum (Saravolatz et al., 2012) – även om MIC-värdena för LTX-109 var fyra 

gånger så stora mot MRSA jämfört med både vancomycin och daptomycin, så hade 

den en fördel i att vara fortsatt effektiv även mot de stammar som uppvisar resistens 

mot nämnda antibiotika.  

 

LTX-109 är endast tre aminosyror lång, vilket enligt Isaksson mfl borde göra den till 

ett dåligt substrat för proteolytisk klyvning (Isaksson et al., 2011). Detta kan dels 

borga för god stabilitet, men även för att risk för resistensutveckling är liten, då 

proteaser är en vanlig försvarsmekanism hos mikrober.  

 

Av de i detta arbete granskade substanserna tycks LTX-109 vara den som i nuläget är 

närmast ett förverkligande. Den har helt nyligen gått in i sin första kliniska fasII-

studie: vid två medicinska mottagningar i Dominikanska republiken ska patienter 

med impetigo behandlas med LTX-109 (1% eller 2%, eller placebo) 3 gånger 

dagligen i fem dagar. Studien väntas avslutas under första halvan av 2014 

(LytixBiopharma, 2013). 
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Lantibiotika 
 

NAI-107 är ett exempel på ett lantibiotikum, en lite annorlunda variant av 

antimikrobiell peptid. De har som tidigare nämnts under många år använts som 

konserveringsmedel i livsmedel, men har väckt mer och mer intresse som möjliga 

medel i kampen mot resistenta bakterier. NAI-107 tillhör samma klass av lantibiotika 

som nisin, vilken använts som konserveringsmedel i många år på grund av sin 

aktivitet mot ett brett spektrum av patogener.  

 

Lantibiotika binder, liksom plectasin och dess derivat samt även vancomycin, till 

lipidII. De binder dock till olika delar av lipidII, och korsresistens torde därför vara 

om inte omöjlig så i alla fall inte snabbt inducerbar.  

 

Resistens mot lantibiotika hos Grampositiva bakterier har setts. Bland annat har man 

sett att S aureus genom att minska den negativa laddningen i membranet med hjälp 

av D-alanylation även minskar känsligheten för nisin (Chatterjee et al., 2005). 

 

 

Toxicitet – säkerhet 
 

Det är en vanlig uppfattning att antimikrobiella peptider torde uppvisa låg toxicitet 

gentemot humana celler på grund av sin positiva laddning, som gör dem selektiva för 

negativt laddade cellmembran. I fyra av de granskade studierna (Mao et al., 2012; 

Jorgensen et al, 2012; Myhrman et al., 2013; Olsen et al., 2011) rapporteras om 

undersökningar av toxicitet och/eller biverkningar. För Agplectasin bedöms den 

hemolytiska aktiviteten vara låg (som mest 1,1% vid tillsats av 512 µg/ml till 

humana röda blodceller i lösning) (Mao et al., 2012). Med PXL-150 gav man råttor 

höga doser och studerade beteendereaktioner (inga), och man studerade även lokala 

reaktioner i sårmodellen (heller inga). Dock görs inga tester av hemolys. (Myhrman 

et al., 2013)  

 

Brilacidin/PMX30063 (Jorgensen et al., 2012) och Lytixar/LTX-109 (Olsen et al., 

2011) är de enda av substanserna i det här arbetet som prövats på människa.  

 

För LTX-109 presenteras inga data för tester av säkerhet, det bara sägs att den är 

”safe, tolerated and effective”. Två av de granskade studierna är dock posters vilket 

kan förklara att inte alla resultat finns med (Olsen et al., 2011; Saravolatz et al., 

2012). 

 

I postern för PMX-30063 (Jorgensen et al., 2012) anges att domingar/stickningar 

upplevdes hos 66,3% av patienterna, och sågs vara dosberoende. Höjt blodtryck 

(>180) upplevdes hos 3,7%, vilket dock var övergående efter avslutad behandling. 

Andra biverkningar var smärta vid injektionsstället, yrsel och illamående. En annan 

studie av PMX30063 (Korczak, Echols och Waters, poster 2011), ej inkluderad i 

detta arbete, studerade effekterna av intravenös dosering på 20 personer (varav 4 fick 

placebo) under 14 dagar. Därifrån rapporteras att en allvarlig incident (akut 
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förmaksflimmer) inträffade, men det är oklart om den var relaterad till läkemedlet. I 

övrigt noterades även här neurologiska symtom liksom ökningar av blodtryck och 

hjärtfrekvens – båda delar övergående efter avslutad behandling. Kort sagt: 

biverkningar rapporteras, om än övergående, men fler och mer omfattande studier 

behöver göras. 

 

 

 

Framtida möjligheter 
 

I och med peptidernas känslighet för nedbrytning av proteaser, och för påverkan av 

salter, katjoner och pH-förändringar känns det sannolikt att ett medel för systemiskt 

bruk ligger en bra bit in i framtiden. Oral adminstration av proteiner resulterar i låg 

biotillgänglighet, på grund av nedbrytande enzymer i magtarmkanalen och att 

proteiner på grund av sin storlek generellt har svårt att effektivt ta sig över epitelet 

från GI-kanalen. Peptidläkemedel administreras därför oftast parenteralt eller topikalt 

(Aulton, 2007). 

 

Även om behandling av etablerade infektioner givetvis är av stor vikt, så är det även 

viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra smittspridning. Där kan man tänka 

sig att topikala användningsområden för antimikrobiella peptider kan vara mer 

lovande. Ett antal peptider har redan tidigare tagits fram och nått nästan hela vägen 

fram (pexiganan, iseganan, omiganan). Olsen et al. (2011) såg även att LTX-109 

visade god effekt vid nasal eradikering av MRSA, och även vid behandling av 

hudinfektion hos möss uppvisades bättre effekt än fusidinsyra.  

 

Då det finns mycket som tyder på att nasalt bärarskap av S aureus är en betydande 

riskfaktor för att drabbas av infektion, så skulle eradikering av dessa kolonier kunna 

vara ett möjligt användningsområde för antimikrobiella peptider. Att låta kontrollera 

alla människor för S aureus-bärarskap låter sig såklart inte göras. Men man skulle 

kunna tänka sig en screening av potentiella riskgrupper, till exempel patienter som 

ska genomgå någon form av proteskirurgi, och behandla dessa i förebyggande syfte. 

Man kan även tänka sig att peptider skulle kunna användas som någon form av 

ytbehandling på proteser och katetrar för att motverka biofilmbildning. 

 

En faktor som inte belysts närmare i detta arbete, men som kan vara intressant att ta i 

beaktande, är de antimikrobiella peptidernas effekter på immunförsvaret. Exempelvis 

påvisades anti-inflammatoriska egenskaper hos PXL-150 (Myhrman et al, 2013), 

vilket kan vara till nytta vid behandling där en inflammatorisk reaktion är en del av 

sjukdomen, som till exempel infektiös dermatit. En intressant fördel jämfört med 

traditionella antibiotika är också att de immunomodulatoriska egenskaperna inte 

påverkas av de vanliga resistensmekanismerna beskrivna ovan, då kemotaxin av 

immunceller inte är beroende av att AMPen ”dockat” till bakterien. (Fitzgerald-

Hughes et al., 2012) 
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Resistensutveckling 
 

Både för PXL-150 och LTX-109 rapporteras att risken för resistensutveckling mot 

substanserna bedöms vara låg. Det är en vanlig uppfattning bland forskare att 

antimikrobiella peptider skulle vara mindre benägna att selektera för resistenta 

bakterier; deras ospecifika sätt att angripa såväl bakteriernas yttre membran som 

intercellulära mål på sätt som inte involverar specifika proteinbindnings-site torde 

tala för detta (Wimley och Hristova., 2011). Dock finns det ju studier som visar att 

resistensutveckling faktiskt är möjlig. Som exempel kan nämnas vissa S aureus-

isolats inkorporerande av positivt laddade enheter i membranet för att minska 

attraktionskraften till de katjoniska peptiderna.  

 

 

 

 

 

SLUTSATSER 
 

De studier som granskats här visar ett litet urval av den omfattande forskning som 

pågår på antimikrobiella peptider. Exemplen här omfattar olika angreppsvinklar – 

modifikationer av naturliga peptider, syntetiserade molekyler som ”härmar” de 

naturliga, eller helt syntetiska och framtagna med avseende på struktur och 

verkningsmekanism. Vi ser att den antimikrobiella effekten överlag är god, och att 

toxiciteten, i de fall den undersökts, är låg. Dock är huvudparten av forskningen ännu 

på prekliniskt stadium, vilket gör att relevanta data för effekter på människor i 

tillräcklig omfattning ännu saknas. 

 

Slutsatsen man kan dra av ovanstående resultat är att antimikrobiella peptider kan 

komma till nytta som behandling mot MRSA, men mycket forskning återstår bland 

annat med avseende på stabilitet, framställning och selektivitet. För topikalt bruk kan 

ett förverkligande troligen ske inom en snarare framtid än för systemiskt bruk.  
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